
 

Drodzy Uczniowie! 

 

Od 06.04.2020r.  zmieniamy system pracy zdalnej, który realizujemy w aplikacjach Microsoft Teams i ClassDojo. W tym miejscu dziękuję Wam 

za sprawne zalogowanie i udział w lekcjach oraz przesyłanie zadań, kart pracy nauczycielom 

W obecnej chwili najważniejszą sprawą jest taka organizacja zajęć lekcyjnych, aby uwzględnić dla Was warunki do nauki, rozrywki, 

wypoczynku oraz higienę pracy. Nauczyciele- wychowawcy już informowali Was o zmianie planu i godzin jego realizacji. Od poniedziałku 

06.04.2020r uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej I-III będą pracować pod kierunkiem nauczyciela od godziny 8.00 do godziny 10.45 

maksymalnie, a uczniowie klas IV-VIII od godziny 10.45 do godziny 14.45 maksymalnie. Taka organizacja pracy jest podyktowana dostępem  

do sprzętu komputerowego w przypadku zdalnego nauczania Waszego rodzeństwa. Ponadto lekcje zostały zorganizowane tak, abyście                     

nie przebywali długo przed komputerem, ale wykonywali ćwiczenia podane przez nauczycieli, przyswajali materiał programowy,                                   

ale też logowali się w aplikacji, brali udział w lekcjach on-line, odbierali oraz przesyłali wiadomości i materiały do nauczycieli. Na te działania 

poświęcacie dużo czasu. 

Proszę, abyście pamiętali, że zalogowanie się w aplikacji, pobranie materiałów i udział  w komunikacji z nauczycielem  traktujemy jak obecność            

w szkole na lekcji. Proszę, bądźcie na lekcjach obecni, uczestniczcie aktywnie, odrabiajcie zadania, przesyłajcie prace i zadania do nauczycieli, 

pytajcie, jeśli czegoś nie wiecie. Wasze konto w aplikacji Microsoft Teams pozwala na rozmowę z nauczycielem i zapytanie o sprawy, które              

są niezrozumiałe lub trudne. Współpracujcie z Waszymi nauczycielami, bądźcie systematyczni, pamiętajcie o terminach przesyłania zadań i prac, 

zapamiętujcie nowe wiadomości i doskonalcie umiejętności. Nauczyciele zapoznają Was z modyfikacją Przedmiotowych Zasad Oceniania                

na danym przedmiocie. Będą sprawdzać poziom Waszej wiedzy, oceniając prace, sprawdziany, klasówki. Uwierzcie, że z pomocą nauczycieli               

i rodziców dacie radę i ta forma edukacji nie będzie sprawiała trudności. 



Pamiętajcie o zasadach bezpiecznego, mądrego i rozsądnego korzystania z urządzeń wykorzystywanych do zdalnego nauczania. Z rozwagą 

korzystajcie z zasobów Internetowych. Spędzajcie przed komputerem tyle czasu, ile wymaga forma zdalnego nauczania.   

Pamiętajcie o właściwych zasadach zachowania w sieci, o kulturze komunikowania się z nauczycielami i rówieśnikami.  

Pamiętajcie także o wprowadzonych w całym kraju zasadach w związku ze stanem epidemii, m.in. o niewychodzeniu z domu bez opieki osoby 

dorosłej, o nieorganizowaniu spotkań. Bądźcie w domu! 

Na szkolnej stronie internetowej znajdują się dla Was porady, wskazówki od nauczycieli biblioteki szkolnej, świetlicy- zapraszam do 

zainteresowania się przedstawiona ofertą świetnego spędzenia czasu w domu! Możecie skontaktować się ze szkolnymi pedagogami, którzy 

zapraszają na konsultacje i rozmowę!   

Wierzę, że sobie poradzicie! Zawsze macie oparcie w rodzicach i nas - nauczycielach.  

Serdecznie Was pozdrawiam! 
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